ak benn UN MÓN DE COLORS
LA TERRA QUE TREPITGES, LA CASA DE TOTS
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Els tallers tenen dues fases i es poden adaptar a diferents edats. Disposem d’una petita
exposició de 6 mòduls de 2 cares que serveixen per donar a conèixer el projecte de
l’associació ak benn a Dakar. Amb les fotografies i petits enunciats, ens podem fer una
idea del dia a dia dels joves, infants i mares, al popular barri de Gran Yoff. Aquests
mòduls poden anar acompanyats d’unes escultures de fusta i carbó i altres artesanies
fetes pels joves i les dones de l’associació. Una de les activitats dels joves a Dakar té a
veure amb la reconstrucció i estudi dels esquelets d’animals que recullen. Aquesta
activitat queda documentada en l’exposició i també hi podem incloure uns ossos de
balena tractats i exposats a les exposicions de Dakar.
La primera fase seria la visita de l’exposició prèviament muntada a l’escola o al centre on
fem l’activitat.
Proposem el taller:
HAS MENJAT UN PASTIS? NO LLENCIS LA SAFATA!
Consisteix en fer un joc de l’oca damunt d’una safata de pastisseria. Es tracta d’explicar
que la safata pot tenir una utilitat divertida i duradora. En aquest cas, però, la safata la
portem nosaltres. Tenim un joc de l’oca imprès que parla de la terra i de com l’hem de
cuidar. Amb això, cola blanca, retalls de robes africanes, retoladors permanents, pedretes,
petxines o xapes que portaran els infants, tindrem un acolorit i bonic joc de l’oca per
ajudar a estimar el planeta.
Presentarem el que pot ser el nostre cofre dels tresors. Una caixa de sabates on guardem
retalls de robes, botons, retalls de cartolines de colors, xapes, pedretes, petxines i tot allò
que podem reutilitzar per fer les nostres manualitats.
Tot jugant al joc de l’oca, podem anar fent preguntes quan cauen a les caselles
problemàtiques o positives:
- Sabem què és l’energia eòlica, què fan els molins de vent? N’hem vist algun?…

- Cal agafar sempre el cotxe? Fem servir la bicicleta, el patinet o caminem per anar
a l’escola i a les nostres activitats?

-

El sol és una font d’energia? Què en sabem?
Què vol dir reciclar?
I reutilitzar? Amb aquesta activitat ho hem fet?
Què passa quan la brossa va a parar al mar? Sabíeu que alguns animals confonen el
plàstic amb menjar? En podríem dir un?

- Per a què serveixen les centrals nuclears? Quins problemes tenen?
- …

OBJECTIUS
Els joves d’ak benn ens parlen de saber mirar, d’aprendre a aprendre, d’ensenyar el que
sabem als altres, de retornar els colors a la terra i de fer sempre un pas mes (ak benn vol
dir i un pas més!) Amb la seva mirada descobrim que cal una actitud activa per tal de
sortir del desànim, de creure que nosaltres no podem fer res per millorar el bocí de terra
on som i, sobretot, ens donen exemple de treball comunitari, de com amb pocs recursos
és poden fer moltes coses.
Com diu el proverbi africà: molta gent petita, fent coses petites, pot canviar el món.

A QUI VA DIRIGIT
L’exposició més el taller, als nois i noies de primària i els primers cursos de ESO.
Si l’exposició és troba en un casal o centre públic, pot ser d’interès per a tots els usuaris.

DURADA
Podem pactar els dies que l’exposició romandrà a l’escola o centre i la seva itinerància en
el municipi. Cada taller es pot fer en una única sessió d’hora i mitja a dues hores.

ORGANITZACIÓ, MUNTATGE I MATERIAL
Amics d’ak benn aporta tots els materials llevat de les pedretes, petxines o material
similar per fer les fitxes que caldrà que les aporti cada participant. Es necessiten de
quatre a sis peces per fer les fitxes del joc.
Juntament amb el material, aportarem un tauler acabat a tall d’exemple.
Amics d’ak benn es fa càrrec de la instal·lació de l’exposició i del transport del material.
Una vegada instal·lada, realitzarem una visita guiada o explicació del contingut per tal que
siguin els mateixos mestres o tutors els que la puguin dinamitzar. Cal tenir en compte que
és molt visual i porta petits texts explicatius.

NECESSITATS TÈCNIQUES DE L’AULA
Per a l’exposició caldrà tenir elements per penjar els plafons i algunes taules per a les
escultures, artesanies i altres elements.
Per al taller, tot allò que trobem a l’aula escolar: taules (si ho creiem convenient papers o
plàstics per protegir les taules de la cola blanca) i un punt d’aigua per netejar els pinzells.

COST DEL PROJECTE
-

Materials per a un taller de 25 infants: 65 €

- Transport, muntatge i visita del primer dia a cada centre: el preu seria en funció del lloc
on cal anar, previ pressupost.

- En concepte de lloguer de l’exposició una primera vegada i mentre dura l’activitat al
centre: 70 €
- En el cas que es vulgui itinerar pel municipi més enllà de 15 dies caldrà arribar a un
acord.
- En el cas que es demanés un monitoratge per els tallers hauríem d’estudiar un
pressupost a part.
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